Ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den 2. 12. 2014 kl. 18.00, hos Jens
1) Dagsorden nr. 11
a) Deltog
b) Afbud

a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik
Persson, Kristian Krøger, Erik Fuchs og Berit
Tannebæk.
b) Ingen afbud.

2) Godkendelse af dagsorden og referater:
a) Dagsorden den 2.-12.-2014
b) Referat den 11.-11.-2014

a) Godkendt, dog slettes pkt. 3b ii, Budget.
b) Godkendt, opfølgning under formandens
meddelelser.

3) Orientering og meddelelser:
a) Formanden
i) Orientering og meddelelser
b) Kasserer
i) Regnskab
ii) Budget

4) Strategiseminar for økontoret.

a) Flag som nævnt i sidste referat er ikke købt
endnu, men Menighedsrådet er klar over, at de
”skylder” det.
Lokalforum har bedt om en regning på andel af
banner i.f.m. bosætningskampagnen. Henrik
sender regning på 1.000,- kr. + moms.
b) Henrik omdelte regnskab, der er løbet ekstra
mødeudgifter på. Der er et foreløbigt overskud
på ca. 1.600 kr., hertil kommer Lokalforums andel af banneret. Hvis man anser bosætningskampagnen for en ekstraordinær udgift, vil der
fremover være ca. 9.000 kr. disponible hvert år.
Jens orienterede om det planlagte strategiseminar for Økontoret, 8. januar 2015 på
Hegnegården, hvor man skal drøfte kontorets
formål, repræsentation, støttegruppe og hvordan kontorets fremtid bedst sikres. Indbudte til
seminaret er: Ø-kontorets bestyrelse, Turistchef Claus Westergaard, Ø-Konsulent Sune
Abelgren Nielsen, Jens Bloch og Pia Schmidt.
Beboerforeningen ønsker mere åbenhed om
kontoret, det burde være kontorets brugere
som er med til at bestemme dets fremtid. Erik
og Henrik foreslår en opbygning i lighed med
Forsamlingshusets bestyrelse og et stort antal
støttemedlemmer, det vil også give et bredere
rekrutteringsgrundlag for bestyrelsen.
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5) Ø-repræsentanten:
Slogan
Besøg af turistkoordinator
Landmænd på øerne

På repræsentantskabsmødet blev der udtrykt
ønske om et slogan der kan få flere til at melde
sig ind i beboerforeningerne. Fra Orø mener vi i
stedet, at en massiv mediedækning, når lovforslaget om sommerhuse formentlig vedtages, vil
være det der skal få nye medlemmer til at melde sig.
Kristian foreslår at turistkoordinator Britta Leth
inviteres til Orø, bl.a. for at være med til at få
styr på Økontoret.
Der forsøges etableret et netværk for landmænd på småøerne – primært med henblik på
erfaringsudveksling og for at drøfte praktiske
spørgsmål, som f.eks. om man kan bo på fastlandet og drive landbrug på en af de 27 småøer.

6) Sommerhusene
Alle verserende sager, på nær én på Bakkevej,
er gået igennem. Gitte checker status her.
Henrik har mailet ”køreplan” for behandling af
lovforslag vedr. udlejning af sommerhuse
(Ændring af Planloven). Alle partier støtter forslaget, hvis det kan fremme bosætning på
småøerne. Når forslaget er vedtaget, skal
Beboerforeningen ”dyrke markedet” ved at opsøge alle, der har ”Til Salg” skilte, hvis huset
vurderes at være helårsegnet.
Beboerforeningen udarbejder en standardskrivelse, som husejere, der ønsker at leje ud,
får til underskrift. Herefter oprettes et register
over udlejningsboliger, som kommer med på
næste Aftensalg i Holbæk.
Henrik forventer, at der efter lovforslagets vedtagelse vil blive udarbejdet retningslinier for,
hvornår der skal gives dispensation for helårsbeboelse. Hvis disse ikke overholdes, vil Beboerforeningen køre en sag. En herboende jurist
vil bistå med breve i ankesager, på betingelse af
at Beboerforeningen underskriver.
Jens roste Henrik for hans store indsats i sagen.
7 ) Færgekontaktudvalget.
Dokning af færge
Godspriser

P.g.a. slitage og algebegroninger er der behov
for dokning af Holbækfærgen i uge 16. Den nye
overfartsleder har forsøgt at finde alternative
løsninger, som f.eks. at inddrage de gamle træskibe ”Hjalm” og ”Emma” til færgefart, men
dette er urealistisk, der forventes en busløsning
som de andre år.
Tilskud til nedbringelse af godspriserne er udregnet på forkert grundlag, da ca. 90% af god2

set transporteres via Østre Færge. Derfor er
Orø den ø, som får allermindst tilskud.
Der er stillet to spørgsmål til økonomi- og
Indenrigsminister Morten Østergaard:
1. Ministeren bedes oplyse hvorfor Orø får så
meget mindre end gennemsnitlig 80% ved
godsprisreduktionen.
2. Er der sket en beregningsfejl ved at Orø får
langt mindre godsprisreduktion end
gennemsnitlig 80% af godsfragtudgifterne ved
de to færgeruter, som besejler Orø? Vi afventer
svar.
Pensionistrabatten gælder kun til Orøs pensionister, ikke alle pensionister. I tvivlstilfælde kan
personalet forlange at se adresselegitimation.
Gitte nævnte, det er et problem at personalet
overser dåser, flasker og gamle aviser i salonerne p.g.a. manglende tilhørsforhold til færgen.
8) Fisketurisme
Alle foreninger på Orø er blevet opfordret til at
tilslutte sig organisationen ”Fishing Zealand”.
Dokument underskrevet af Beboerforeningen,
Lokalforum, en række øvrige foreninger og
erhverv. Lystfiskere vurderes at være en fast,
sikker turistindtægt, idet de forventes også at
ville besøge øen udenfor den normale ”højsæson”.
9) Berit – god dialog
Berit har deltaget i ”Go’Dialog” debataftener på
Holbæk Teater – de første 2 temaer, Holbæk
Arena og Kontraster mellem by og land var
velbesøgte og interessante, arrangementet 1.
december om folkeskolereformen var i høj grad
målrettet fagfolk og forældre til skolesøgende
børn. Næste arrangement 5. januar 2015 kl.
19.00 med temaet Socialpolitik. Alle er velkomne, det er gratis, og billetter kan reserveres
over nettet.
10. Næste møde
7. januar kl. 17.00 på biblioteket – OBS tidspunkt rykket a.h.t. Lokalforums møde senere
samme aften.

Bestyrelsens underskrift.
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